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Wij leven uit Pasen

De Heer begeleidt ons
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LEVEN VANUIT PASEN
Pasen klinkt 50 dagen door; het hele leven staat voortaan in het licht van Pasen.
Het perspectief is veranderd! Wij leven met dit geloof en deze hoop. En we
mogen ons dit nieuwe leven steeds meer eigen maken.
Ik ben altijd heel dankbaar voor de grote inzet van velen. Het is altijd te zien en
te horen wat mensen gedaan hebben; ook op de achtergrond wordt er veel
werk verricht. Sommige mensen zijn er heel druk mee.
Een groot woord van dank aan allen.
Nu zijn we op weg naar Pinksteren. Deze Geest van Jezus mag ons steeds meer
vervullen; dan kunnen we steeds verder. Ons geloof is geen wet die voorschrijft
wat we allemaal moeten, maar een gave van God. Hij wil veel in ons doen en
maakt veel mogelijk. Dat wij daar voor open staan en ons zo laten leiden.
MEIMAAND
De meimaand valt altijd in de paastijd. We eren dan
Maria; zij wordt genoemd de moeder van de verrezen
Heer. Zij heeft altijd de hoop levend gehouden, ook toen
ze onder het kruis stond. Zij is de vrouw van geloof.
We roepen haar voorspraak in. Dat doen we heel
bijzonder met het bidden van de rozenkrans.
In onze beide parochies wordt deze gebeden:
in Schoonhoven op maandag-avond om 7.00 uur in de Benedictuszaal en in
Haastrecht op vrijdagavond om half 8 (en dat al vele tientallen jaren!).
In de meimaand bidden we in Schoonhoven ook de rozenkrans op
donderdagavond om 7 uur, behalve op donderdag 2 en 30 mei.
UITVAART, IN EEN GEBEDSDIENST!
In de laatste periode heeft meerdere malen een uitvaartplechtigheid plaats
gevonden in de vorm van een gebedsdienst (zonder Communie). Er is veel
waardering voor deze manier van afscheid nemen. We ervaren dat steeds meer
mensen niet meer zo vertrouwd zijn met onze kerkelijke gebruiken. Daarom
krijgt deze vorm van afscheidnemen de voorkeur. We kunnen altijd de
eucharistie meevieren op de zondagen en ook door de week. Dan gedenken wij
ook onze dierbaren.
VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE
Op zondag 19 mei is er de viering van de eerste heilige Communie in
Schoonhoven. Na vele maanden van voorbereiding is het zover voor Pablo Kuif
uit Haastrecht, Nyncke en Milou Alferink uit Schoonhoven, Sennah en Indrah
Sterrenburg en Kinga Jozwiak uit Langerak.
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PAROCHIE ST. BARNABAS
Collecte Palmzondag - Pasen
Vastenactie

€
€

740,40
805,65

PINKSTERVIERING
Vrijdag 7 juni om 20.00 uur vindt de jaarlijkse openlucht Pinksterviering
plaats op het plein bij de Hervormde kerk. Na afloop is er gelegenheid om
koffie of thee te drinken. Iedereen is van harte welkom.
MEER SAMENZANG
Onze parochie kent 2 goede koren; we luisteren er graag naar, maar
meezingen is nog mooier. Daarom zal het koor Inbetween vanaf 26 mei niet
op de koorzolder staan maar beneden in de kerk, dichter bij u. Els Ackema,
de dirigente, zal u dan ook uitnodigen en aanmoedigen om mee te zingen.
Tenslotte maken de liederen ook deel uit van de liturgie en ons gezamenlijk
(zingend) gebed.
In de vakantiemaanden juli en augustus zullen de koorleden tussen de
mensen in de kerk gaan zitten en op die manier u uitnodigen om gewoon
met hen mee te zingen.
Zingen is twee maal bidden. Zeker in de paastijd merken we dat ons mooie
geloof ons tot zingen brengt. Zingt u mee? Van harte aanbevolen.
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Gedoopt Op 2e paasdag is gedoopt Niek Jaspers, zoon van Richard en Sandra
Jaspers – Mimpen en broer van Nina en Vera. Zij wonen aan de
Provincialeweg Oost 94.
Jarigen, 80 jaar en ouder:
12 mei wordt mw. R. Meyer (Kievitstraat 10) 91 jaar; 16 mei wordt mw. C.
van Rijen-Koolmees (Reigerstraat 10) 81 jaar; 17 mei wordt mw. J.
Steenkamer-de Jong (Ronssehof Ronsseweg 410, 2803 ZX Gouda kamer 126)
81 jaar; 20 mei wordt mw. J. van Dijk-Slootjes (Amaliahof 56) 93 jaar; 24 mei
wordt dhr. F. Hoogenboom (Oost-Vlisterdijk 5) 85 jaar; 5 juni wordt mw. H.
van Velzen - Hagen (Bernhardlaan 9) 93 jaar; 8 juni wordt mw. B. Oostendorp
- van Vliet (De Ruyterstraat 92) 90 jaar. Allen van harte proficiat!
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Zieken We bidden voor al onze zieken, met name voor Roelof van Dijk.
Overleden
 Op 1 maart is, in de leeftijd van 81 jaar, overleden Stephanus Cornelis,
Steef, van Drimmelen. Op 8 maart hebben wij een afscheidsviering voor hem
gehouden; daarna is hij begraven op de algemene begraafplaats.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Haastrecht
11 en 12 mei 4e zondag van Pasen
Za 19.00 uur: Antoinette Roels; Rinus Klever.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met het Caeciliakoor.
Leny Stolwijk-Steenkamer; Cor en Tiny de Vroom-Faaij;
Jan Schalkwijk; Steef van Drimmelen.
Di 9.30 uur: Eucharistieviering in het Hof van Stein,
Feest H. Mattias, apostel Cornelis Wolff.
18 en 19 mei 5e zondag van Pasen
Za 19.00 uur: Nog geen intentie
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met samenzang.
Cor en Riet Verkley-Verdel; Cornelia Streng-Vreeswijk.
25 en 26 mei 6e zondag van Pasen
Za 19.00 uur: Rinus Klever.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Inbetween. Niek en Annie Muldervan Rossum; Cor en Tiny de Vroom-Faaij.
30 mei
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
Do 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor.
Jan Schalkwijk; Steef van Drimmelen.
1 en 2 juni
7e zondag van Pasen
Za 19.00 uur: Om roepingen tot het priesterschap en religieuze leven;
overleden ouders Boere-Van Vuuren.
Zo 11.00 uur: Eucharistieviering met Caeciliakoor Voor een jarige; Pastoor
Eeken; Gerard van Dijk; Cor en Riet Verkley-Verdel;
Cornelia Streng-Vreeswijk; Juan Torres; Bep Faaij-van der Nol.
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PAROCHIE H. BARTHOLOMEUS
Collecte Palmzondag – Pasen
Opbrengst Vastenactie

€ 660,20
€ 1.111,60

KOFFIE DRINKEN
Op zondag 2 juni is er na de mis
koffie drinken in "De Overkant".
NATIONALE ZILVERDAG
Op 2e Pinksterdag, 10 juni, is er de Nationale Zilverdag. Ook als kerk willen we
daaraan meedoen. De kerk is open en enig kerkzilver wordt tentoongesteld.
Wie wil deze dag mee helpen in de kerk? Laat het ons weten!
WIJ LEVEN MEE MET DE FAMILIES IN DE PAROCHIE
Verhuisd:
Mw. J. Kroon – Kouwenberg is verhuisd naar De Borchleen (Lopikerplein 3).
Jarigen in deze periode 80 jaar en ouder:
13 mei wordt mw. J. van Breukelen-Jansen (Havenstraatse Wal 2 G) 83 jaar.
23 mei wordt mw. B. Moolenaar-Hagen (Plateelplaats 2) 84 jaar; 24 mei
wordt mw. H. de Wit-Drubbel (Pasteurweg 68) 86 jaar; 24 mei wordt dhr. B.
van den Brink (’t Ingse Hof 23) 81 jaar; 25 mei wordt dhr. L. Kapoen (Jan
Lutmastraat 16) 81 jaar; 25 mei wordt mw.J. de Laet-Wolfkamp (Voltastraat
76) 80 jaar; 28 mei wordt mw. G. Driesen-Stolwijk (Pasteurweg 55) 81 jaar;
1 juni wordt mw. J. Correljé-Dikhooff (Van der Heijdenstraat 14) 81 jaar; 5
juni wordt mw. Th. Lagerweij-Vos (Poorthuisstraat 23 kamer 49) 91 jaar;
12 juni wordt dhr. J. Correljé (Asserlaan 132) 84 jaar; 17 juni wordt mw. G.
van Arkel-Murk (Asserlaan 132) 87 jaar; 20 juni wordt mw. Th. ElbertseVermeer (Vlisterweg 41) 89 jaar; 30 juni wordt mw. W.van der Pol-van Schaik
(Kievitslaan 1, Stolwijk) 88 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!
Geboren
21 maart is Ava Celine geboren. De trotse ouders zijn Paul en Royan
Mansour. Zij wonen in Ammerstol. Het kindje wordt gedoopt op zaterdag 13
juli.
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Gedoopt
In de nacht van 20-21 april zijn in de paaswake gedoopt Ines Paloni, Pietro
Angelo Latilla en Vittoria Maria Teresa Mores.
Zieken We bidden voor al onze zieken, met name voor Paola Oosterlaken.
Overleden
 Op 4 maart is, in de leeftijd van 57 jaar, overleden Petra de Bondt. Zij is
begraven bij haar man op de algemene begraafplaats in Bergambacht.
 Op 25 maart is, in de leeftijd van 76 jaar, overleden Gerardus Hermanus
Maria, Gé, Looman. 30 maart hebben wij hem na een afscheidsviering
begraven op onze begraafplaats.
VIERINGEN EN MISINTENTIES in Schoonhoven
11 en 12 m ei: 4e zondag van Pasen
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop en Toos
van Os-van der Pauw en overleden familie; Jan Stekelenburg
en overleden ouders Stekelenburg en Dekkers; Gé Looman.
Zo 9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; overleden ouders De Kruijf-van Rooijen en
Arie; Herman Mensch; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Ria Bulle-Veld; Chris van
der Horst; overleden familie Drost-Spaan; overleden ouders
De Jong-van Eijk; Hans en Nel Steeman-van der Pluijm.
18 en 19 mei: 5e zondag van Pasen
Za 17.30 uur: Nog geen intentie.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Kees van Engelen
(jaargetijde); Leo Elshof; Julia Jeltje Postma-Brandsma; Carina
Hastrich-Postma; Julian, Zelda en Errol de Jongh.
25 en 26 mei: 6e zondag van Pasen
Za 17.30 uur: Markan Geertruida Maria Hartmann-Selamat; Joop en Toos
van Os-van der Pauw en overleden familie.
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Zo

9.30 uur: H. Mis met Sursum Corda.
Voor de parochie; Johanna Bartels-Florentinus; Henk en
Geertruida de Groodt-van Neerijnen; Ria Bulle-Veld; Kees van
Engelen; Hans en Nel Steeman-van der Pluijm; Sjaan MurkOverbeek; overleden ouders De Jong-van Eijk; Gé Looman.

30 mei
Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
Do 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
1 en 2 juni:
7e zondag van Pasen
Za 17.30 uur: Jozef Jans.
Zo 9.30 uur: H. Mis met samenzang.
Voor de parochie; Henk en Geertruida de Groodt-van
Neerijnen; Johanna Bartels-Florentinus; Jos Bulle; Leo Elshof;
Johannes Elbertse; Herman Mensch; Julian, Zelda en Errol de
Jongh; Piet van Mook.
ROEPINGEN ZONDAG
De 4e zondag van paastijd is altijd de zondag van de Goede herder. De Heer
leidt ons. Hij kan het, want Hij is door lijden en dood gegaan. Hij is ook de
herder, die zijn leven geeft. Onze priesters delen in dit herder zijn van de Heer.
Bij alle verhalen die we horen en bij wat we meemaken van onze priesters,
merken we dat dit niet vanzelfsprekend is, dat onze herders in de voetstappen
van Christus treden. De fouten die ze maken worden hen zwaar aangerekend
en het heeft zijn weerslag op de hele kerk, tot in onze parochies. Denken we
eraan dat we voor onze priesters moeten (!) bidden en hen ook mogen
steunen, ook als ze tekort schieten. Steeds meer mogen we ons daarvan
bewust worden.
Er zijn weer gebedskaarten en boekjes gemaakt; deze liggen achter in de kerk.
EEN NIEUWE IDENTITEIT
Met Pasen hebben wij van de bisschop onze identiteitskaart gekregen. Op die
kaart kunnen we de data noteren van ons doopsel, vormsel, de datum van onze
eerste Communie en de parochie waar we deze sacramenten hebben
ontvangen. Onze (nieuwe) identiteit ligt bij God; wij zijn kinderen van God en de
heilige Geest en de Communie helpen ons om zo te leven. Hier ligt de roeping
van iedere christengelovige; we mogen met God meedoen: het goede doen
waar we leven en werken. Zo werken we mee aan de opbouw van het
koninkrijk van God. Ook geven we onze inzet, waar mogelijk om de kerk in deze
tijd gestalte te geven, want de kerk is deze familie van God, waar we proberen
te leven overeenkomstig Gods bedoelingen. Daarom zeggen we steeds: Hier
ben ik; ik doe met U mee.
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ACTIE KERKBALANS
Begin dit jaar hebben we alle parochianen
aangeschreven voor de actie Kerkbalans. Velen
hebben meteen hun bijdrage gegeven. Anderen hebben een jaarlijkse
machtiging af gegeven. Die wordt in deze tijd verwerkt. In de paastijd willen
we alle mensen herinneren aan deze actie. Met Pinksteren is immers het
werk van de kerk begonnen. We willen dit werk van de kerk goed
voortzetten. Daarvoor vragen we eenieder om elk jaar weer bij te dragen.
Christus roept ons om mee te doen met zijn werk van liefde en dit werk van
de kerk kost wel geld. Wij vragen ieder jaar om mee te doen met de actie
Kerkbalans. Wilt u uw bijdrage overmaken?
Wie iets meer kan geven: heel graag.
Voor Schoonhoven: NL79 INGB 0001 4600 00 t.n.v. RK Kerkbestuur,
afdeling Gezinsbijdrage Schoonhoven.
Voor Haastrecht: NL44 RABO 0118 5024 17 t.n.v. R.K. Kerk H. Barnabas
Haastrecht.
DE AGENDA
Rozenkransgebed
In de meimaand wordt in Schoonhoven op maandagen donderdagavond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden
en in Haastrecht op vrijdagavond om 19.30 uur.

OP BEDEVAART: GAAT U MEE
Er wordt in de kerk veel georganiseerd, zowel in de parochie als daarbuiten.
Het is goed om mee te doen en of mee te gaan. Het versterkt de goede
geest. Op bedevaart gaan is ook mooi.
We gaan op vrijdag 31 mei naar Banneux, zoals al vele jaren.
Het bedevaartseizoen voor Brielle wordt geopend op 11 mei met een
eucharistieviering om 11.00 uur; de landelijke bedevaart is op zaterdag 6
juli; er is dan een hele dag, die begint om 11.00 uur.
Er is ook de bedevaartsplaats te Schiedam. Op zondag 26 mei wordt voor de
5e maal de processie gehouden; om half 11 is de Eucharistie en om half 2
begint de processie; men kan in het parochiehuis de zelf meegenomen lunch
gebruiken; rond kwart voor 4 is de afsluiting met de vespers met de
broederschap; daarna wordt u soep en een broodje aangeboden.
Ik kan alleen zeggen: Ga erheen en spreek mensen aan om mee te gaan of
neem mensen mee als u gaat.
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